
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/2467 
komudagur 14.5.2012

Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða. Þingmál 735.

Athugasemdir Stjórnar samtaka stjórna starfsendurhæfingarstöðva.

Samtök stjórna starfsendurhæfingarstöðva voru stofnuð 9. desember 2011.

Í stjórninni eru; Ingvar Þóroddsson, Starfsendurhæfing Norðurlands, formaður.

Halldór Guðbergsson, Hringsjá náms- og starfsendurhæfing 

Kristín Siggeirsdóttir, Janus endurhæfing 

Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar 

Þórarinn Sverrisson, Starfsendurhæfing Norðurlands vestra. 

Varamenn; Áslaug Alfreðsdóttir, Starfsendurhæfing Vestfjarða 

Kristín Björnsdóttir, Starfsendurhæfing Austurlands

Stjórnin óskar eftir að fá að skila inn eftirfarandi umsögn þrátt fyrir að hún hafi ekki verið 
beðin um slíkt.

Samkvæmt 8.og 9.grein lagafrumvarpsins eiga allir sem vegan heilsubrests eru ekki 
ánægðir með stöðu sína á vinnumarkaði og eru á vinnufærum aldri rétt hjá 
starfsendurhæfingarsjóði.

Í 11 .grein eru sett skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs sem verða til þess að 
til verður talsverður hópur sem mun ekki eiga rétt á atvinnutengdri starfsendurhæfingu, 
þ.e.a.s. þeir sem búa við hvað mesta heilsubrestinn.

Sjóðurinn sjálfur metur sjálfur hvort skilyrðin séu uppfyllt.

Starfsendurhæfing á sér minnst 70 ára sögu á Íslandi. Hún byrjaði skipulega með 
starfsendurhæfingu berklasjúklinga á Reykjalundi.



Starfsendurhæfing eins og við þekkjum hana í dag byrjaði með Janusi endurhæfingu í 
Reykjavík árið 2000 og Byr starfsendurhæfingu á Húsavík árið 2003. Sjö stöðvar hafa á 
síðustu árum verið stofnaðar vítt og breytt um landið samkvæmt hugmyndafræði Byrs 
og fleiri atvinnutengdrar endurhæfingar eru til staðar eins og t.d. Hringsjá náms- og 
starfsendurhæfing.

Starfsendurhæfingarsjóðurinn VIRK byrjaði að starfa fyrir þremur árum og ætti því að 
vera komin í gang með eðlilega starfsemi.

Starfsendurhæfingarstöðvarnar eru í dag að þjónusta um 760 manns en aðeins um 15% 
þeirra hafa komið í atvinnutengda starfsendurhæfingu til stöðvanna gegnum beiðni frá 
VIRK starfsendurhæfingarsjóði. Hin 85% eða 595 manns hafa komið samkvæmt 
tilvísunum aðallega frá heilbrigðiskerfinu þar sem umræddir skjólstæðingar hafa ekki 
uppfyllt skilyrði þau sem VIRK setur fyrir því að greiða fyrir atvinnutengda 
starfsendurhæfingu þeirra.

Hér er aðallega um einstaklinga með geðraskanir, langvinna verki eða annað 
sambærilegt að ræða. Sjúkdóma sem hafa haldið þeim utan vinnumarkaðarins í eitt ár 
eða meira og/eða einstaklinga sem eru með flókin vandamál sem í flestum tilfellum má 
rekja til einhverskonar misnotkunar eða eineltis.

Einstaklingar sem svona er ástatt fyrir fara á mis við starfsendurhæfing ef ekki er tekið á 
þessu með breytingu á lögunum.

Árangur starfsendurhæfingarstöðvanna sýna svo ekki verður um villst að sú 
aðferðafræði sem þar er notuð virkar mjög vel. Þannig hafa einungis 24% umræddra 
einstaklinga farið á örorku og mat á líðan þeirra sýnir mikla jákvæða breytingu. Á 
norðurevrópska vísu þykir þetta mjög góður árangur.

Hér er því í gangi læknisfræðileg starfsendurhæfing sem bráð nauðsynlegt er að haldi 
áfram starfsemi sinni og því verður gera ríkinu kleift að fjármagna starfsemina áfram. 
Það er hægt að gera með því að breyta 7.grein laganna í þá veru að ríkið haldið eftir 
hluta af áætluðu framlagi þ.e. greiði 0.05% en ekki 0.13% og að hin 0.08% gangi 
óskert til þessarar læknisfræðilegu starfsendurhæfingar.

Þannig verður hægt að tryggja öllum möguleika á starfsendurhæfingu þrátt fyrir að þeir 
nái ekki að uppfylla skilyrði hinnar atvinnulegu endurhæfingar og að tryggja að starfsemi 
starfsendurhæfingarstöðvanna geti haldið áfram. Starfsemi þessara stöðva hefur skilað 
miklum árangri fyrir þjóðarbúið og náð að bæta þjónustu við þessa einstaklinga sem 
haldnir eru verulegum heilsubresti út um allt land.

Í síðustu málsgrein 10. greinar er talað um heimild til að styrkja rannsóknir og þróun en 
réttara væri að það væri skilt að gera slíkt.



Starfsemi starfsendurhæfingarsjóða tengist heilsubresti beint. Því hlýtur að vera 
nauðsynlegt að í lögum þessum séu ákvæði um fagmenntun þeirra sem eru ráðgjafar 
hjá starfsendurhæfingarsjóðum og einnig ákvæði um árangursmat og faglega úttekt 
enda er um mikinn fjölda einstaklinga og háar peningaupphæðir að ræða.

Þegar um er að ræða frumvarp sem tekur til heilsubrests hlýtur að vera nauðsynlegt að 
leita álits Læknafélags Íslands og vegan eðli vandans einnig Geðlæknafélags Íslands og 
Félags íslenskra endurhæfingarlækna.

Stjórn Samtaka stjórna starfsendurhæfingarstöðva óskar eftir að fá að mæta á fund 
Velferðarnefndar til að ræða þetta frumvarp enn frekar því við teljum okkur vera fulltrúa 
fyrir þá starfsemi sem þetta frumvarp skiptir miklu máli.

Virðingarfyllst

Samtök stjórna starfsendurhæfingarstöðva


